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Editorial

SERVIDORAS E 
SERVIDORES MU-
NICIPAIS SÓCIOS 
DO SINDICATO
Bem vindos à primei-
ra edição da Folha do 
Servidor! Vamos ter 
um 2019 muito pro-
dutivo e vitorioso!! O 
seu sindicato já come-
çou o ano muito ani-
mado e trabalhando 
bastante.
Nossa sede continua 
cheia e atendendo a 
todos que nos pro-
curam. Já estamos 
agendando as reuni-
ões com a categoria e 
com a administração 
municipal. Inclusive 
já começamos aten-
tos nas votações da 
Câmara Municipal. 
Desta vez o pessoal da 
GCM aguarda a vota-
ção da sua adequação 
no Plano de Carreira. 
Já houve uma primei-
ra tentativa de vota-
ção, mas um dos ve-
readores pediu vistas.  
Vamos acompanhar 
bem de perto.
Este movimento terá 

de ser mais eviden-
te daqui por diante, 
porque várias outras 
categorias também es-
peram esta adequação.
O sindicato e os servi-
dores estarão atentos. 
Isto mostra a impor-
tância de todos acom-
panharem aqui em 
nosso jornal como vão 
as coisas que nos inte-
ressam.
Nesta primeira edi-
ção do ano, teremos 
uma nova editoria, seu 
nome é “Disseram”, 
todos vão entender ao 
ler a nossa Folha do 
Servidor.
Então, companheiros, 
o sindicato é feito por 
todos nós. Vamos se-
guir em frente neste 
ano e juntos vamos 
conseguir avançar 
bastante em nossas 
reivindicações.
Boa leitura e abraço a 
todos!

Eduardo Assarito 
Presidente 
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Destaque

Nas primeiras ações do 
ano, o SindServ já agen-
da suas primeiras reu-
niões com as categorias. 
Além disso, planeja mais 
ações na Câmara Muni-
cipal e amplia as ativida-
des no Núcleo de Saúde 
do Servidor Municipal. 
A � m de dar melhor 
encaminhamento das 
evoluções das categorias 
no Plano de Carreira 
dos Servidores Muni-
cipais, duas ações serão 
muito corriqueiras: um 
maior número de reuni-
ões com os trabalhado-
res para que possamos 
enviar e cobrar mais 
efetivamente da Admi-
nistração Municipal e 
da Câmara Municipal as  
nossas reivindicações. E 
frequentar cada vez mais 
as sessões da Câmara 
Municipal.
ACEITAÇÃO
A bem da verdade, as 
reivindicações do sin-
dicato são bem aceitas 
pela administração. O 
prefeito tem sim ouvido 
algumas das necessida-
des dos trabalhadores, 
mesmo sabendo que 
ainda faltam várias pau-
tas para serem atendidas 
já a algum tempo, como 
por exemplo, a implan-
tação do Vale Refeição, a 
efetivação da nossa Data 
Base, entre outras.   Para 
que isto se torne uma re-
alidade constante os tra-
balhadores encontram 
um importante suporte 
da Secretaria da Admi-
nistração da Prefeitura. 
A prática nos mostra que 
na grande maioria dos 
sindicatos de servidores 
municipais de cidades 
vizinhas e Brasil afora a 
coisa é bem diferente. 
Temos conseguido sim 
relativo sucesso nas ne-
gociações. O que não 
acontece em outros mu-
nicípios. 
Por ai encontramos 

servidores perdendo 
direitos com salários 
atrasados, aumentos nas 
margens de descontos 
da previdência em folha 
de pagamento, perdas e 
eliminações de boni� ca-
ções e vantagens, negati-
vas de agendamentos de 
reuniões com os sindica-
tos e representantes dos 
servidores. Negativas na 
reposição das perdas sa-
lariais. Ameaças e assé-
dio moral. Além de des-
cumprimentos daquilo 
que foi acertado entre as 
partes.
Não que nós estejamos 
sem problemas. Não es-
tamos no paraíso, não!
Mas se compararmos 
com a realidade atual do 
setor público brasileiro, é 
muito diferente. A bem 
da verdade não é só uma 
boa vontade dos admi-
nistradores não, temos 
um orçamento público 
municipal reconhecida-
mente alto. Aliando estes 
dois fatores e a categoria 
agindo com sabedoria, 
podemos avançar com 
mais segurança.
PRESSA NAS ADE-
QUAÇÕES DAS CATE-
GORIAS AO SE NIVE-
LAREM NO PLANO 
DE CARREIRA.
As adequações das ca-
tegorias no Plano de 
Carreira e Salários dos 
Servidores Municipais 
é algo que esperamos e 
lutamos muito para que 
aconteça.
São ações que reenqua-
dram os servidores no 
PCS para que tenham 
as mesmas exigências 
funcionais e formação 
técnico/acadêmicas, 
dando-lhes o direito de 
isonomia salarial.
O que já foi feito com al-
gumas categorias e com 
outras não.
Pessoal técnico como 
� sioterapeutas, psicó-
logos, psicopedagogos, 

fonoaudiólogos, farma-
cêuticos (não todos), 
entre outras, já conse-
guiram este importante 
avanço salarial na carrei-
ra pública.
Outras categorias con-
tinuam lutando muito e 
exigindo serem ouvidas. 
Tudo indica que não está 
longe de acontecer. É o 
caso dos engenheiros, 
arquitetos, os assistentes 
sociais, pessoal do labo-
ratório, farmacêuticos 
etc.
Este assunto já foi me-
lhor explicado em edi-
ções anteriores da nossa 
Folha do Servidor.
Lembrando que neste 
ano assim como no ano 
passado os servidores 
de Barueri conseguiram 
a reposição salarial um 
pouco maior do que a 
in� ação e além disso 
os professores também  
tiveram além deste au-
mento, um reajuste na 
hora/aula. 
Estes fatos não são per-
cebidos entre os servido-
res de outros municípios 
e muitos representantes 
sindicais nos consultam 
pedindo ajuda e modo 
de atuar nas negociações 
com seus antagônicos.
A Folha do Servidor pro-
cura trazer aos leitores 
e em especial aos sócios 
do sindicato as maiores 
demandas das categorias 
que constroem a nossa 
base. Temos muito mais 
ações realizadas em prol 
dos servidores. Muitos 
desconhecem o tanto de 
serviços prestados pelo 
sindicato, porque a dinâ-
mica é grande e rápida. 
Por exemplo: o nosso 
departamento jurídico 
que encaminha todos 
os pedidos que nos che-
gam. Encaminhamos e 
acompanhamos o an-
damento dos proces-
sos tanto na prefeitura 
quanto no Fórum. Te-

SINDICATO PREPARA AS AÇÕES PARA 2019 E AMPLIA O 
ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES NO NÚCLEO DE SAÚDE.

mos muitos sócios que 
usam das parcerias, con-
signados ou não. Quesi-
tos de saúde pessoal e da 
família, lazer, pousadas, 
comercio da cidade, en-
tre vários outros serviços 
que o sindicato precisa 
se utilizar de toda sua 
infraestrutura para que 
tudo funcione certinho e 
de acordo com as neces-
sidades do sócio Sind-
Serv. Por isso nossa sede 
é cheia de servidores e 
sua família todos os dias 
da semana. O movimen-
to é diário e o dia todo.
Nós agradecemos muito 
aos servidores por acre-
ditarem no sindicato 
e contribuírem com o 
crescimento a atuação 
do SindServ.
Aproveitamos para 
agradecer a paciência 
dos sócios por eventual 
demora na sala de espe-
ra para o atendimento 
odontológico. Obriga-
do pela paciência e pelo 
apoio.
Tudo o que é feito é pen-
sando no bem coletivo 
dos servidores munici-
pais. Sócios ou não.
Se você ainda não é só-
cio, aproveite e preencha 
sua � cha de � liação. Faça 
parte da família Sind-
Serv você também e uti-
lize dos nossos serviços 
exclusivos e requisitados 
pelos sócios.
Como já foi dito aqui: 
tudo é feito com a ajuda, 
sugestão e indicação dos 
servidores. 

NOVIDADES NO CARTÃO DA
 SAÚDE – SINDSERV

MARÇO: MÊS PARA SE CUIDAR

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE 
CÂNCER COLORRETAL    

O SindServ e o nosso parceiro Cartão da Saúde 
estão realizando ações conjuntas preocupados 

com a saúde do Servidor Municipal.
Tudo agendado para a sua tranquilidade!

Basta o sócio do sindicato cliente do Cartão 
da Saúde ligar para 2222-1272 fazer o 

agendamento da sua avaliação.
 Não esquecer de trazer o Cartão da Saúde

 no momento da consulta.
Toda 5ª feira de março – 07, 14, 21, e 28

 das 13 às 17 horas.
Não perca esta oportunidade para 

cuidar de você mesmo!

AVALIAÇÃO GRATUITA NO 
NÚCLEO DE SERVIÇOS SINDSERV.

 CONSULTA GRÁTIS
Mais um benefício importante para os sócios do 
sindicato. Quem � zer o seu Cartão da Saúde no 

mês de março/2019, terá a sua primeira 
consulta grátis!

Consulta: CLÍNICO GERAL. GERIATRIA 
E CARDIOLOGIA. PRIMEIRO 

ATENDIMENTO GRÁTIS!
ATENDIMENTO DIAS 11 E 25 DE MARÇO 

DAS 16 ÀS 17.30 H.
As consultas devem ser agendadas 

no telefone: (11) 2222-1272.

É bom lembrar que o Cartão da Saúde é um ex-
celente atendimento médico especializado com 

valores que o trabalhador tem acesso.
Com uma mensalidade de R$ 20,00 o Plano 
Individual e R$ 35,00 o Plano Familiar, as con-
sultas custam à partir de R$ 40,00, o Servidor 
Municipal terá consultas, exames clínicos e até 

cirurgias plásticas.
Conheça melhor nosso parceiro pelo 

site: www.cartaodasaude.com.br
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Fique por dentro

SERVIDOR É SORTEADO AO INDICAR COLEGA 
NA PROMOÇÃO “INDIQUE UM AMIGO”.

Parceiro do sindicato   
Banco Alfa já come-
çou o ano realizando 
promoções aos ser-
vidores  que são seus 
clientes. 
A Promoção Indique 
um Amigo.
O Servidor  LUIZ GO-
MES indicou seu ami-
go JOÃO BATISTA e o 
LUIZ foi sorteado na 

promoção.
Os dois servidores tra-
balham como Guar-
das de Patrimônio da 
FIEB.
Segundo as represen-
tantes do Banco Alfa, 
promoções como esta 
vão acontecer pratica-
mente o ano todo.
Serão sorteios dife-
renciados e diverti-

Espaço exclusivo para mulheres

Modalidades

Danca do Ventre   Pilates         

Jump         
Planos 

a partir de

50
R$

11  4202.9767 D’ELAS ACA DEMIA FEMININA

dos, sempre dando 
um prêmio para quem 
indicar algum amigo 
que precisar dos servi-
ços do Banco Alfa.
Quem desejar mais in-
formações pode ligar 
para o sindicato, mas o 
melhor mesmo é com-
parecer pessoalmente 
no Núcleo de Serviços 
SindServ .

O endereço todo mun-
do já sabe: Rua Vitória 
, 73. Praticamente no 
centro da cidade, pró-
ximo ao Supermerca-
do Barbosa.
O nosso telefone é: 
4163-4050 e peça para 
falar com o Banco 
Alfa.
Bons negócios e boa 
sorte aos interessados!
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“Disseram”
Revolta não é vandalismo

Ricardo Boechat

“Eu sou favorável a jogar ovo, eu sou favorável à revolta, a quebra-
-quebra. Vandalismo? É o cacete! Vandalismo é botar as pessoas 
quatro horas na � la das barcas todo dia, vandalismo é mandar 
segurança baixar porrada todo dia em passageiro da Central do 
Brasil que não aguenta mais ser tratado como gado. Isso é que é 
vandalismo! Vandalismo é roubar como um condenado com di-
nheiro público, vandalismo é matar meu � lho dentro de um hos-
pital por falta de médico, remédio enquanto há esquema de cor-
rupção que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Revolta 

não é vandalismo!”

“Quando vires um homem bom, 
tenta imitá-lo; quando vires um 

homem mau, examina-te a 
ti mesmo.” 
Confúcio

“Eu mereço um julgamento hones-
to como qualquer outro cidadão 

americano.”
Michael Jackson

Folha do Servidor ed.10.indd   5 18/02/2019   17:51:54



FEVEREIRO DE 2019  -  WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR PG 6

Parceiros

Pousadas – Águas de Iga-
ratá: Junto à represa com 
19 suítes, piscina, sauna, 
quadra esportiva, salão de 
jogos, playground, restau-
rante, bar, tirolesa, circuito 
de arvorismo e parede de 
escalada. Site:www.aguas-
deigarata.com.br

Pousada Sollar Dos Gerâ-
nios: Rua José Veneza Mon-
teiro, 13 - Centro de Peruí-
be - SP | CEP 11750-000 
- Tel.(13) 3455-4426 / (13) 
98166-9692 (Tim) -E-mail:-
contato@sollardosgeranios.
com.br - Site: www.sollardos-
geranios.com.br

Pousada Solumar: Praia 
de Amaralina - Salvador - 
Bahia | Contato: (71) 3346-
6464 E-mail:reserva@pousa-
dasolumar.com
Jo� sa: Hotéis, Pousadas e 
Chalés no Litoral e Campo 
(Informações no Sindserv).

Academia Boa Forma
R. Francis Dhornett, 120 
Jd. Silveira. 20% de Desc. 
para Sócios e dependentes. 
Tel. 4194-0727 | Site: www.

boaformaacademia.com.br

Academia Corpo Perfeito 
Ginástica & Dança: Des-
contos de 20% para pacotes 
� tness e 10% para pacotes 
pilates exclusivos para só-
cios SindServ. Av. São Paulo 
das Missões, 75 Jd. Barueri 
-Barueri. Tel. 4198-1952 / 
9.6554-8830.

Quale Vita Fisioterapia 
e Pilates: Rua da Liberdade, 
358 - Vl. Boa Vista - Barueri. 
Condições especiais para as-
sociados Sindserv.

Curves-A Academia da 
Mulher: Malhar, Dançar e 
Ser Feliz! End 1: Rua Duque 
de Caxias, 161, Centro Ba-
rueri -Tel. 2771-5663 | End 
2: Rua José Felix de Oliveira, 
807, Casa C, Granja Viana – 
Cotia Tel. 4169-1318 

D’elas Fitness e Musculação 
- Academia para mulheres 
que se preocupam com sua 
saúde. Condições especiais 
para sócias SindServ. Av. 
Comendador Dante Carra-
ro, nº 439 Ariston, Carapi-
cuiba. Marque horário com 
suas colegas de trabalho. Tel. 
4202-9767

Yes cosmetics: Rua : Calça-
da � or de linho, 20 - loja 2 
- Centro comercial Alpha-
ville Alphaville - Barueri / 
SP - Tel. 11 4191-2844 - Site: 
www.cosmeticsyes.com.br

Casa Bordignon estética 
facial, corporal, e outros 
serviços: Rua rui Barbosa, 
108, Jardim Belval - Agende 
seu horário
Tel: 11- 4198.8994 - 
97243.7420

Assinco Informática: 10% 
de desconto. Rua Jandira 
Guerra, 145 – Centro. Tel. 
4198-2190
Mips Informática: Rua 
Antonio Chalupe, 195-Boa 
Vista. O valor do desconto 
depende se é compra ou ma-
nutenção de máquinas. Tel. 
4198-5588 / 4198-8488

Hopi Hari; Wet’n Wild e 
Parque da Mônica. Ingres-
sos com desconto à venda 
no sindicato.

Casinha Rural: Lugar tran-
quilo, perto de São Roque 
para � ns de semana e férias. 

Site: www.casinharural.com.
br - Falar com Patrícia pe-
los Tels: 9 9908-2648 (Vivo) 
9 7079-3057 (Claro)  (13) 
3379-2574 - (11) 4371-3488 
10% de Desconto para Sócio 
Sindserv.

Psicóloga Clínica: Dra. Lu-
cila Friedenberg de Ulhôa 
Cintra CRP 06/116192  Pra-
ça Vitoria Regia, 40 
2° andar - Centro Comercial 
-Alphaville. Tel. 9 8187-2905  
Pós-Graduação em Psicos-
somática - Atendimento psi-
cológico em grupo e indivi-
dual. Orientação Vocacional 
para jovens e adultos.

Psicologia clínica : Dra. 
Gláucia Rodrigues Av. Zélia 
nº 1220, Pq dos Camargos 
- Barueri Tels: 95276-9328 
tim ou 97389-0586 - vivo/
whatsapp www.facebook.
com/PsiMeraki

Psicólogo Clínico: Dr. 
Amauri Trezza Martins - 
CRP - 06/104814 |Atendi-
mento para Adolescentes e 
Adultos - Rua Dom Pedro II, 
125, sala 14, Centro de Ba-
rueri. Condições especiais 

para sócios. Atendimento 
com hora marcada. 
Tel. 9 8314-3256.

Psicologia: Dra. Laisa Trein 
Barbiere CRP. 06/127451 - 
Rua Campos Sales, 303, sala 
711. 7º andar. Centro. Edifí-
cio Centro Empresarial - Ba-
rueri. Tel. 9.8386-0740

Consultório de Psicologia
Dra. Leila Suzi Pacheco das 
Neves - CRP 06/78283 En-
dereço: Praça Alpha do Cen-
tauro, 54 Cj-201 - Centro de 
Apoio 2 - Alphaville  San-
tana de Parnaiba - SP.  Tel. 
4153-9846 / 99933-4076. 
Atendimento: Familiar, 
Adultos e Crianças. Condi-
ções Especiais Para Sócios.

Fonoaudióloga - Dra. 
Anastácia Aparecida Cruz 
Rocha (CRFA 2-16.921) 
Condições especiais para só-
cios. Atendimento com hora 
marcada das 8h às 18h. Av. 
Míriam, 311, sala 31, Centro 
Carapicuíba. Tel. 4237-6214

Podologia Ana Paula: Pre-
ços especiais associados 
SindServ. R. Campos Sales, 
303 - Centro Empresarial, 1° 
Andar, Sala 102 - De Segun-
da a Sexta a partir das 13h30 
- Sábado das 8h00 às 13h00. 
Celular: 9 8182-4664 (tim)

Fisioterapeuta: Dr. Ademir 
Mota - Ortopédica, despor-
tiva, neurológica, estética, 
drenagem linfática, auro-
culoterapia (tratamento de 
ansiedade e tabagismo). Tel. 
8312-8420 / 8408-1083

Soul Space Pilates Studio
Dra. Sueli Lima | Cre� to: 
174862-F  | Condições Es-
peciais para Sócios e De-
pendentes SindServ.  En-
dereço: Av. Batatais, 135, 
Jardim Paulista- Barueri. 
Tels. 97361-1256 ou 3427-
6122. 

Fisioterapeuta Olímpico:
Cristiano Alexan-
dre dos Santos
Cre� tto:3 121088 Atendi-
mento Domicilar especí� co
Rua Pará 14 Aldeia 
de Barueri Barueri SP.                        
TEL: 11 95722-4191 (oi)-zap.
11 95861-5153 (tim) 20% 
desconto

Rehab � sioterapia
� sioterapia ortopédica - tra-
tamento especializado de 
coluna - acupuntura e auri-
culoterapia . Condições es-
peciais para sócios sindserv. 
Rua Adelino Cardana, 293. 
sala 515. Bethaville -  centro 
- Barueri. fone: 4169-5446 
ou ZAP : 95926-4369

Bio Hervas: Loja 1: R. Du-
que de Caxias, 148 - Centro 
de Barueri. Tel. 4198-8753 / 
Loja 2 Av. Carmine Gragna-
no, 180  Centro de Jandira. 
Tel. 4789-1978. Desconto 
a consultar em medicamen-
tos manipulados mediante 
a apresentação da carteiri-
nha de sócio.

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação 
e homeopatia. R. do Paço, 
51-Centro-Barueri. Descon-
to de 25% no pagamento à 
vista e 15% de desconto a 
prazo no cartão de crédito 
ou cheque. Desconto me-
diante a apresentação da 
carteirinha de sócio. - Tel. 
4198-8753 / 4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% nos 
medicamento/não possui 
desconto em perfumaria/ 
entrega grátis. Desconto 
concedido em qualquer uni-
dade mediante apresentação 
da carteirinha do sócio. Loja 
1 – Rua Ministro Raphael de 
Barros Monteiro, 197 - Jd. 
dos Camargos, Barueri -Tel. 
4198-4401 / 4163-3722.- 
Loja 2 – Rua Oscar Kessel-
ring, 101 Jd.Belval, Barueri 
Tel. 4163-6278.

Miro Drogaria: Desconto 
de 3% à 5% nos medicamen-
tos. Av.Henrique Gonçalves 
Batista, 196 Jd. Belval  Ba-
rueri. Tel. 4198-4696.

Drogaria Henrique: Des-
conto em folha, não ofere-
cemos desconto em medica-
mentos. R. São Fernando, 59 
-Jd. Julio, Barueri. Tel. 4194-
4128 / 4194-1996

D&F Farma: Desconto em 
folha de pagamento. Praça 
São João Batista, 34 - Centro 
de Barueri. Tel. 4198-4310 
ou 4163-9063

Drogaria Paulista: Estrada 
Velha de Itapevi, 4.296 (en-
trada pelo Supermercado 
Japão). Descontos especiais 
para associados Sindserv. 
Tel. 4326-7237.

Farma 100: Av. Autonomis-
tas, 4.853 - Centro de Osas-
co. Tel. 3651-4153. Descon-
tos especiais para associados 
Sindserv.

Drogaria Kelly: Medica-
mentos e Perfumaria Av. 
Cap. Francisco César, 743  
Eng. Novo - Barueri Tels. 
4168-2947 / 4168-4905.

Drogaria BemFarma: 
Mediamentos e Perfumaria. 
Desconto 10% genéricos e 
5% comum. Av. Marginal 
Direita, 356 - Jd. Paulista, 
Barueri -Tel. 4162-4110.

Shop Farma: Condições es-
peciais para sócios SindServ. 
Entregas Gratuítas - Av. 
Henriqueta Mendes Guerra, 
368, Centro - Barueri | Tel. 
4163-6890.

Drogaria Popular: Des-
contos especiais em medi-
camentos e perfumaria. Av. 
Municipal n. 505 - Jd. Silvei-
ra - Barueri - Tel: 11. 4201-
1712

Óticas Digicolor: Lentes e 
Armações – Revelamos Fil-
mes  Impressões de Fotos 
Digitais. Tel. 4198-5330 - R. 
Campos Sales, 181, Centro, 
Barueri. 

Ótica Vitória: Descontos 
Especiais p/ Sócios  Desc. 
em Folha de Pagamento. R. 
João Mendes, 21. Centro 
de Barueri Tel. 4163-3598 / 
4198-4813.

LM Ótica: Descontos para 
sócios em folha de paga-

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS

COLÔNIAS/POUSADAS
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Mestre Cuca

ACESSE TAMBÉM NOSSO PORTAL
www.sindservbarueri.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
COMO SE TORNAR SÓCIO LIGUE!

11-4163-4050

Carne de Panela

Ingredientes
    1 kg de carne de acém cortada 

em cubos grandes

 2 colheres (sopa) de óleo de milho

 2 colheres (sopa) de cebola granulada

2 cubos de caldo natural

 colorau a gosto

cheiro-verde desidratado a gosto

    5 batatas médias descascadas 

e cortadas ao meio

Modo de Preparo  

1- Em uma panela de pressão coloque o 
óleo e a cebola, deixe até que ela fi que 

bem moreninha.

2- Junte a carne cortada em cubos médios, 
deixe dourar por 15 minutos.

3- Junte os 2 cubos de caldo natural e o 
colorau a gosto.

4- Coloque a água até que cubra a carne,
não ultrapasse a carne.

5- Coloque na pressão por 25 minutos.

6- Retire do fogo, tire a pressão e junte as 
batatas e o cheiro-verde.

7- Coloque na pressão novamente, conte 
5 minutos após a panela de pressão
 começar a apitar e desligue o fogo.

mento. Av. Henriqueta Men-
des Guerra, 168 e 208, Cen-
tro, Barueri. Tel. 4198-1955 
4198-7508.

Ótica Super Vision: Ofe-
recemos óculos, lentes de 
contato e presentes em geral 
para sócios e dependentes. 
Atendimento especializado 
e condições especiais. Via 
Expressa Mauri Sebantião 
Baru� , 08 lj 2 Jandira. | Tel. 
4789-3484 Cel 99892-0149.

Óticas Gil Lancaster: Pro-
moções e condições espe-
ciais para sócios. Av. Henri-
queta Mendes Guerra, 768, 
Centro, Barueri. Tel. (11) 
4198-5711. Av. Cap. Fran-
cisco César, 143 - Engenho 
Novo, Barueri. Tel. (11) 
4164-3189.

Tonette Seguros: R. Vitória, 
83 - Vila São Jorge Barueri | 
Tel. 3031-3371 ou 2805-0592 
| Site:vendas@tonette.com.br

Clínica Veterinária Bue-
novet: R. Copo de Leite,16, 
Jd. Flórida, Barueri. 10% de 
desconto nas consultas.Tel. 
4163-1823 / 9 8263-1897
Oliveira – Multisserviços

ÓTICAS

MAIS PARCEIROS

Informática, Lan House e 
perfumes importados. Av. 
Sansão, 79, Jd São Pedro, Ba-
rueri. Tel. 4198-6226 / 6238-
6744.

Perfumes Importados
Descontos especiais para 
sócios. Aceitamos Cartão 
Crédito. Osmar: 96793-
2744 Oi;9 5993-7979 - Tim; 
Email:fragranciaimporta-
das@gmail.com

Essências : Rua Yassuo Fujita, 
70, Lj. 16 - Centro, Barueri.

Fa Cestas Comemorativas 
e Telemensagens
R. Carajas, 262, Vl. São Sil-
vestre, Barueri. 10% descon-
to em pedidos acima de R$ 
100,00 - abaixo, 5% de des-
conto p/ sócios e dependen-
tes. Tels. 4161-4744 / 99153-
1410 (Claro)-9 5850-6510 
(Tim/WhatsApp)- E-mail: 
ferr4516@hotmail.com

M&C prevenção e cuida-
dos com os pés - Rua caldas 
novas, 50 - Sala 42 - 4º an-
dar, Edifício Beta Trade. Tel. 
94526-5550. Descontos es-
peciais para sócios e depen-
dentes.

Ecologicar - ESTÉTICA 
ECOLÓGICA AUTOMO-
TIVA -Serviços de lavagem, 

lubri� cação e polimento de 
veículos automotivos. CON-
DIÇÕES ESPECIAIS PARA 
SÓCIOS.Rua Cassiano Ricar-
do - 170 - Jardim Tupã - Ba-
rueri. fone: 4119-4998 - eco-
logicar@outlook.com.br 
Acupuntura Dr. Luis Alber-
to: Acupuntura, Eletrocu-
puntura, ortopedia, neuro-
logia, ginecologia, dores de 
cabeça, TPM. 
desconto de 20% para servi-
dores.
atende em domicílio.
fone: 11. 98769.7880.

KNN Idiomas Barueri
escola de idiomas 40% de 
desconto para sócios e de-
pendentes, matrícula grátis e 
transporte escolar grátis para 
estudantes até 14 anos.
end: avenida municipal , 374, 
jd silveira - barueri - cep: 
06433-000  fone: 4198-6506.

CERVEJA ARTESANAL 
“ WITCH BEER “ : Enrique 
Durval. fone (11) 98107.1413 
Sabor e qualidade em suas 
celebrações.  enriquedurval@
gmail.com

FITOTERAPIA E ARO-
MATERAPIA - alimento 
terapêutico associado a uma 
alimentação curativa .  con-
� ra. (11) 95300.0244 ou (11) 

97569.6657 saudetotalno-
ta10.com.br - aceita cartão.
SANJA - vistoria técnica con-
forme a norma ABNT. Ge-
renciamento e � scalização de 
obras, aprovação de poste de 
coluna da ELETROPAULO. 
Projetos arquitetônicos, de-
senhos  e documentação para 
liberação de projetos. 
Sandra Bernardo - 94712-
1149 ou Joseane Baltazar - 
93149-73
email: sandra.bernardo@hot-
mail.com

Maria José S. Oliveira - Psi-
canalista Clínica - CRT. 
50.461 - Psicoterapeuta Ho-
lística - Terapia de casal - 
Adolescente e Terceira Idade. 
Rua Campos  Sales nº 529 
Vila São Jorge Barueri. em 
Cotia: Rua Jorge Caixe nº 
106 A - Bairro Portão . Fone 
9.4869.1467

Espaço Vida: Pro� ssional 
de Psicologia com especiali-
zação em: Terapia de casais, 
terapia de família  e terapia 
individual. Rua Alameda 
Grajaú, 614  - Sala  113  - Al-
phaville. tel. 11-9 7105-7952 / 
9 7051-8131.
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Condições especiais 
para sócios SindServ 

Visite uma de nossas Lojas:
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 168 Centro - Barueri - Tel: (11) 4198 1955
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 208 Centro - Barueri - Tel: (11) 4198 7508

EXAME DE VISTA GRÁTIS*
(na compra de um óculos completo)

ÓCULOS COMPLETO
(armação + lentes anti reflexo - para longe ou perto)

ÓCULOS COMPLETO
(armação + lentes Multifocais Incolor) 

a partir de10x

15,00

www.lmoptica.com.br

Total de R$ 150,00 (Lentes até 4.00 esférico e 2.00 astgmatismo)

a partir de10x 

25,00
Total de  R$ 250,00

Óculos  em 1 hora havendo disponibilidade.

*na compra de óculos 
completo acima de R$399,90

R$

R$

GRÁTIS
óculos de sol
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